Effekter af menneskeskabt forstyrrelse på
RØDRYGGET TORNSKADE (LANIUS COLLURIO)
ynglende i forskellige habitattyper
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Efter at Nationalpark Mols Bjerge blev indviet i august 2009 har Arbejdsmarkedets
Feriefond bevilliget 30 millioner kroner
til at forbedre Mols Bjerges infrastruktur i
form af nye stier og udbygning af det eksisterende vejnet. På baggrund af den nye
status som nationalpark og fondsbevillingen forventes en generel stigning i antallet
af besøgende mennesker og dermed en
øget trafik på vejene foruden flere gående,
løbende og cyklende mennesker både på og
udenfor områdets stier.
Størstedelen af de fuglearter, der yngler i de
lysåbne naturtyper i Mols Bjerge, forventes
ikke at blive påvirket i en særlig negativ
grad som en effekt af den forøgede menneskelige færdsel (Erdős et al. 2009; Ruddock
& Whitfield 2007), men for enkelte arters
vedkommende kan øget færdsel forventes
at have en direkte indflydelse på ex. de
voksne fugles adfærd (Holm & Laursen
2009), men også en indirekte effekt på
fuglenes ynglesucces (Holm et al. 2007;
Laursen & Holm 2011; Murison et al.
2007).
Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) er
en art, der måske kan blive påvirket i en
negativ retning af øget menneskelig færdsel
(Sell et al. 2012). Det aktuelle projekt har
derfor til formål, inden der planlægges stiføringer og aktiviteter, at undersøge i, hvilket omfang det kan forventes, at tornskaderne påvirkes af en stigende menneskelig
aktivitet. Vores hypotese for undersøgelsen
er, at de voksne tornskader har en adfærdsmæssig respons på menneskelig forstyrrelse
og at en sådan respons er direkte afhængig
af habitattypen. Vores hypotese er også, at
menneskeskabt forstyrrelse kan have en
negativ indflydelse på tornskadernes reproduktion, og vi forventer derfor, at se en forskel i ynglesucces alt efter om de territorier
fuglene etablerer sig i er udsat for forstyrrelsen eller uden forstyrrelse. For at belyse
betydningen af menneskeskabt forstyrrelse
vil vi undersøge tornskadernes respons på
forskellige eksperimentelle forstyrrelser i
forskellige habitattyper samtidig med vi vil
undersøge deres ynglesucces i forstyrrede
og uforstyrrede territorier.
1,2,3,4

Det lysåbne kulturlandskab i Mols Bjerge
skaber med ekstensiv kreaturgræsning,
spredte træer, buske og kratbevoksning et
velegnet ynglehabitat for Rødrygget Tornskade, og området huser efter danske forhold en tæt bestand. Men i et forsøg på at
genskabe og sikre store sammenhængende
arealer med lysåben natur er flere af de
isolerede krat og spredte buskbevoksninger i Mols Bjerge de seneste år med jævne
mellemrum blevet fjernet maskinelt på
skovrydningsflader og på de åbne hede–
og overdrevsarealer. Projektet har derfor
også til formål, at vurdere, hvordan habitatstrukturen i tornskadeterritorierne kan
indvirke på, hvordan fuglene responderer
på forstyrrelser fra mennesker. Det er netop
interessant, da arten - formentlig mest af
alt på grund af habitatødelæggelser - har
været i kraftig tilbagegang i Danmark siden
1970´erne (Grell
��������������������������������
1999)��������������������
, ligesom den i samme periode er forsvundet fra store dele af
Vesteuropa (Tucker et al. 1994; Yosef 1994).
METODE
Undersøgelserne blev gennemført i 2010
og 2011 fra forældrefuglens forårsankomst
i maj til årsungernes spredning ud af territorierne i juli. Studieområdet var et tre
kvadratkilometer stort område, centreret
omkring Strandkær-gårdene i Nationalpark
Mols Bjerge (56.225°N, 10.58°E). Området
blev besøgt næsten dagligt med henblik på
at lokalisere samtlige territorier og reder
ved bl.a. at iagttage forældrefuglens yngleaktiviteter. Oplysninger om vegetation, redernes geografiske placering og redehabitat
blev indsamlet efter ungerne havde forladt
reden. Hver af de voksne fugle blev tildelt
et ID-nr. efter køn og yngleterritorium, og
mange par blev desuden ringmærket med
individspecifikke farvekoder, så de ved
fjernaflæses kunne følgens igennem sæsonen. Vi definerer unikke individer ud fra, at
der ikke er nogen udskiftning eller udveksling af voksne mellem de enkelte territorier.
Desuden skelner vi mellem haner og hunner i hvert territorium.

Forstyrrelse
Ud fra redens placering blev de enkelte
territorier delt op efter, hvorvidt de var eller

Effects of anthropogenic disturbance
on Red-backed Shrike (Lanius collurio)
breeding in different habitat types
In 2009, the national park Mols Bjerge (Mols
Hills) was inaugurated and it is expected
that the number of visitors in the park will
increase. This may disturb the vertebrate
fauna, e.g. with suspected negative influence
on Red-backed Shrike behavior in the
territories and their breeding success.
Experiments with standardized
anthropogenic disturbance of varying
duration showed little or no change in the
behavior of nesting Red-backed Shrike.
Traffic from visiting people in the national
park may have an effect on the species
breeding performance, but probably no
alarming effect, as there were only minor
differences between areas exposed to
disturbance and areas with no disturbance.
The biggest threat to shrike populations in
Mols Bjerge is probably more related to the
nature management: Removal of shrubs and
trees will eliminate the bird’s possibility of
nest hiding and having observation posts.
A future administration that ensures
heterogeneity in shrub vegetation and
ensures natural development of larger
shrubs in the shrikes breeding areas may
be of favorable importance to the birds’
behavior and their breeding success. At the
same time, it may probably help reduce the
potential negative effect of more visiting
people both on and outside the paths of the
area.
Key-words: Red-backed Shrike, Lanius
collurio, anthropogenic disturbance,
flush distance, escape distance, breeding
success
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Figur 1. Flugtafstand hos Rødrygget
Tornskade (Lanius collurio) ynglende
i Mols Bjerge som funktion af afstand
fra redens placering til nærmeste vej
eller sti. Flugtafstanden er afstanden fra
observatøren til opflyvningsstedet.
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Flush distance for Red-backed Shrike
(Lanius collurio) breeding in Mols Bjerg as
a function of the distance between nest site
and the nearest road or trail. Flush distance
is the distance from the observer to the place
from which the bird was flushed.
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Figur 2. Middelværdier af flugtafstand og
flugtdistance hos Rødrygget Tornskade
(Lanius collurio) ynglende i Mols Bjerge opdelt
efter hvorvidt yngleterritorierne er udsat for
forstyrrelse eller kategoriseret som uforstyrret.
Flugtdistancen er den distance, som fuglen
tilbagelægger straks efter den i forbindelse
med en menneskeskabt forstyrrelse tager
flugten, mens flugtafstanden er afstanden fra
observatøren til opflyvningsstedet. Fejllinjerne
viser ±1 SD.
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Figur 3. Flugtdistancen hos Rødrygget
Tornskade (Lanius collurio) ynglende i Mols
Bjerge som funktion af antallet af dage siden
1. januar det pågældende år. Flugtdistancen er
den distance, som fuglen tilbagelægger straks
efter den i forbindelse med en menneskeskabt
forstyrrelse tager flugten. Manglende data fra
ultimo juni – primo juli (dag 175-184) skyldes,
at forstyrrelsesmålinger blev nedprioriteret
af hensyn til andre opgaver med kontrol af
ynglesucces og ringmærkning af unger og
voksne fugle.
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Mean values of flush and escape distance of
Red-backed Shrike (Lanius collurio) breeding
in Mols Bjerge according to whether the
breeding territories are exposed to disturbance
or categorized as undisturbed. Escape distance
is the distance that the bird moves immediately
after human disturbance, while the disturbance
distance is the distance from the observer to the
place from which the bird was flushed. Error bars
show ± 1 SD.
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Escape distance of Red-backed Shrike (Lanius
collurio) breeding in Mols Bjerge as a function
of the number of days since 1 January of
the actual year. Other tasks such as ringing
of nestlings and adult birds and control for
breeding success caused the missing data from
late June to early July (day 175 to 184).

ikke var udsat for menneskeskabt forstyrrelse. Såfremt en rede var anbragt mindre
end 50 meter fra en befærdet sti eller vej,
blev territoriet anset for at være udsat for
menneskeskabt forstyrrelse. Opdelingen
i hvorvidt en sti var befærdet eller ikke
befærdet blev afgjort på baggrund af et
indgående kendskab til området. Forstyrrelser blev delt op i forbigående forstyrrelse
af mindre end ét minuts varighed og vedvarende forstyrrelse af mere end ét minuts
varighed.
Ved undersøgelser af effekten af menneskeskabt forstyrrelse bruger man ofte
fuglenes flugtafstand som et mål for, hvor
følsom arten er og hvor meget en given
forstyrrelse påvirker fuglen (Laursen et al.
2005; Madsen & Fox 1995). For at beskrive
effekten af en forbigående forstyrrelse
måltes derfor tornskadernes responser på
en eksperimentelt kontrolleret forstyrrelse,
hvor en observatør efter først på afstand af
have lokaliseret fuglen, gik direkte i retning
af fuglen, indtil den flyttede position. Med
afstandsmåler (Leica Geovid 7x42 BDA
Rangefinder) måltes både flugtafstanden
(FA – engelsk: flush distance) og flugtdistancen (FD – engelsk: escape distance).
Flugtdistancen er den distance, som fuglen
tilbagelægger straks efter den tager flugten,
mens flugtafstanden er afstanden fra observatøren til opflyvningsstedet. Ud over
afstandsmålene registreredes fuglens ID
og køn, samtidig med at strukturen af den
habitat, fuglen blev skræmt væk fra, blev
klassificeret efter habitattype:
1: enkeltstående træer og buske,
2: mindre krat eller mindre samlinger af
træer og buske,
3: større sammenhængende krat med træer
og buske
For at kunne vurdere, hvordan yngleadfærd
ved reden påvirkes af en vedvarende menneskeskabt forstyrrelse, blev et videokamera
monteret, så det kunne filme reden uafbrudt i 70 minutter forud for en eksperimentel forstyrrelse. Herefter blev fuglene
udsat for forstyrrelse i sammenlagt 30
minutter med musik, høje råb, boldspil og

bevægelse, hvorefter videokameraet optog
yderligere 60 minutter. De første 10 minutter af den første optagelse blev udeladt, da
forældrefuglenes respons umiddelbart efter
opsætning af udstyr ikke var relevant for
projektet. På baggrund af de resterende to
gange 60 minutters optagelser registreredes
forældrefuglenes fodringsfrekvens af ungerne i 10 minutters intervaller.
Ynglesucces
For at kunne afgøre fuglenes ynglesucces
blev hver enkelt rede besøgt minimum hver
femte dag og ved hvert besøg registreredes
antallet af æg og/eller unger. Uklækkede æg
blev talt, efter de flyvedygtige unger havde
forladt redestedet. Antallet af udfløjne
unger blev bestemt ved at følge forældrefuglenes fodring og tælle antallet af flyvedygtige unger i territoriet. Ynglesuccesen
blev udregnet som antal klækkede unger pr.
antal lagte æg; som antal udfløjne unger pr.
antal klækkede unger og som antal udfløjne
unger pr. antal lagte æg.
Statistik
Alle statistiske analyser er udført i R (R
Development Core Team 2013). Da data
ikke var normalfordelt, anvendtes nonparametriske test til alle analyser.
Til at analysere, hvorvidt der var en forskel
i flugtafstand og flugtdistance mellem fugle
i områder med og uden menneskeskabt
forstyrrelse, anvendtes en Mann-Whitney
U-test, som for hver variabel uparret tester
om medianen er forskellig i de to typer
områder. For at undersøge om parameteren
dag (regnet som antallet af dage siden 1.
januar det pågældende år) havde indflydelse på flugtafstand og flugtdistance, anvendtes en Spearman rank korrelationstest,
som tester for lineær sammenhæng. For at
undersøge om habitattype havde en indflydelse på flugtsafstanden, anvendtes en
Kruskal-Wallis test til at teste om der var
en overordnet forskel. Såfremt en forskel
blev fundet, anvendtes en Mann-Whitney
U-test til at undersøge, hvilke habitattyper,
der udgjorde forskellen. Data fra videooptagelserne blev analyseret med en Wilcoxon
signed-rank test, som er en parvis udgave af

Mann-Whitney U-testen. Ynglesucces blev
ligeledes undersøgt med en Mann-Whitney
U-test for se om der var forskelle mellem
områder med eller uden menneskeskabt
forstyrrelse.
RESULTATER
Forbigående forstyrrelse
I alt blev der foretaget 248 målinger af
flugtafstande på 38 forskellige individer af
begge køn. Kategoriseringen af ynglehabitaterne resulterede i 8 territorier udsat for
forstyrrelse og 14 uforstyrrede territorier.
Den gennemsnitlige afstand fra redens
placering til nærmeste vej eller sti var 71 m
(1 SD = 73 m). Der blev fundet en svag, om
end signifikant, negativ korrelation, mellem
flugtafstand og afstand fra rede til nærmeste vej eller sti (Spearman rank korrelation:
rs = -0,17; p = 0,003) (Fig. 1), altså jo længere reden ligger fra stien, desto tættere på
fuglen kunne man komme, før den lettede.

Der blev fundet en signifikant forskel i
flugtafstandene mellem territorier udsat for
forstyrrelse og dem, der var uden forstyrrelse, hvor fugle i i forvejen forstyrrede
territorier faktisk flygter tidligere (på større
afstand) end fugle i ellers uforstyrrede
territorier (Mann-Whitney: U = 2843; P
= 0,001) (Fig. 2), hvorimod der ikke blev
fundet signifikant forskel i flugtdistance for
fugle i forstyrrede og uforstyrrede habitater
(Mann-Whitney: U = 2034,5; P = 0,71)
(Fig. 2). Tilsvarende analyse med flugtdistance viste som forventet ingen korrelation
med afstand til vej eller sti (Spearman rank
korrelation: rs = -0,04; p = 0,29). Der blev
fundet en signifikant om end svag negativ
korrelation mellem flugtdistancen og dag
(Spearman rank korrelation: rs = -0,18; p =
0,02) (Fig. 3), altså hen igennem ynglesæsonen flyver opskræmte fugle ikke så langt
væk fra opflyvningsstedet. Flugtafstanden
var signifikant forskellig mellem de tre
habitat typer (n1 = 58; n2 = 37; n3 = 43; Kruskal–Wallis: H = 45,25; p = 1,50·10-10) (Fig.
4). Flugtafstanden var signifikant mindre
i habitattype 3 end i både habitattype 1
(Mann-Whitney: U = 2166,5; P = 2,7·1010
) og habitattype 2 (Mann-Whitney: U =
1182,5; P = 0,00019), men afstanden var
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Tornskade han: Foto Kent Olsen
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Øverst: Tornskade hunnerne er ofte brun i hovedet, men undtagelsesvis ses individer med stålgrå isse, hvidlig pande og silkehvid underside.
Tv. Han og hun fanges i spejlnet, som anbragt ved redestedet oftest gjorde det muligt at fange begge køn.
Th. midt: Unger i rede. Den gennemsnitlige kuldstørrelse er 5,44 æg og reden blev i Mols Bjerge fortrinsvis anbragt i Slåen (Prunus spinosa) og Almindelig Brombær (Rubus plicatus). Ungerne opholdet sig ofte i rederne i 12-14 dage inden de søgte ud i landskabet.
Th. nederst: Farvemærket hun. Flere individer blev ringmærket med individuelle farvekoder, så de enkelte individer ved fjernaflæsning
kunne følges igennem sæsonen.
Fotos: Kent Olsen
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Figur 4. Hyppighedsdiagram over
flugtafstand hos Rødrygget Tornskade
(Lanius collurio) ynglende i Mols Bjerge,
hvor de enkelte afstandsmålinger er
fordelt på 5 meters intervaller i forhold
til den habitattype, hvorfra fuglene
ved den menneskeskabte forstyrrelse
flyver op. Flugtafstanden er afstanden
fra observatøren til opflyvningsstedet.
Habitattype 1: enkeltstående træer og
buske; habitattype 2: mindre krat eller
mindre samlinger af træer og buske; og
habitattype 3: større sammenhængende
krat med træer og buske.
Frequency of flush distance of Red-backed
Shrike (Lanius collurio) breeding in Mols
Bjerge: Each distance measure is arranged
per five meter intervals in relation to the
habitat from which the bird was flushed
at human disturbance. Habitat type 1:
Single trees and shrubs; habitat type 2:
Small scrubs or smaller gatherings of trees
and shrubs; and habitat type 3: large,
continuous gatherings of trees and shrubs.
Flush distance is the distance from the
observer to the place from which the bird
was flushed.
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Figur 5. Gennemsnitlig antal ungefodringer
hos Rødrygget Tornskade (Lanius collurio)
ynglende i Mols Bjerge, hvor forældrefuglenes
besøg ved reden er fordelt i 10 minutters
intervaller før og efter en 30 minutters
eksperimentel forstyrrelse. Antallet af besøg er
estimeret på baggrund af videoovervågning ved
reden. Tallene i søjlerne angiver antal minutter
forud eller efter den vedvarende forstyrrelse og
fejllinjer viser ±1 SD.
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Mean number of times per 10-minute intervals
that Red-backed Shrike (Lanius collurio)
breeding in Mols Bjerge before and after a
30-minute experimental disturbance visited their
nest in order to feed the nestlings. The number
of adult visits is estimated on the basis of video
surveillance at the nest. The number of minutes
before or after the experimental disturbance is
stated in each column. The error bars indicate
± 1 SD.

samtidig også signifikant større i habitattype 1 end i habitattype 2 (Mann-Whitney: U
= 1525; P = 0,00057). Dette mønster tyder
altså på, at jo mere åben ynglehabitaten er,
jo tidligere (på større afstand) skræmmes
fuglen op ved forstyrrelse.
Blivende forstyrrelse
Antal besøg af de voksne fugle ved reden
blev ud fra videooptagelserne optalt i intervaller på 10 minutter (Fig. 5). Ungerne blev
ikke fodret i den halve time forstyrrelsen
fandt sted. Alle intervaller blev sammenlignet parvis med Wilcoxon signed rank test,
men ingen signifikante forskelle blev fundet. Der blev dog fundet en tendens til, at
forældrefuglenes fodringsfrekvens i intervallet 10 minutter før den eksperimentelle
forstyrrelse var højere end i det tilsvarende
interval efter forstyrrelsen (Wilcoxon: V =
15; P = 0,057). Det indikerer, at de 30 minutters forstyrrelse nedsætter forældrefuglenes fordringsfrekvens i tiden umiddelbart
efter forstyrrelsen. Samtidig er der fundet
en tendens til en lavere fodringsfrekvens i
intervallet 60 minutter før sammenlignet
med 10 minutter før forstyrrelsen, hvilket
viser at forstyrrelse med at sætte videokameraet op også kan have haft indflydelse på
fordringsfrekvensen (Wilcoxon: V = 0; P =
0,057).
Generelt tegner der sig dog et billede af, at
selvom forældrefuglene efter en forstyrrelse
nedsætter fodringsfrekvensen, kommer de
relativt hurtigt op på et niveau med gennemsnitlig 5 fodringer på 10 minutter og
efter en time er de oppe på gennemsnitlig
7 fodringer på 10 minutter (Fig. 5). Men
hvorvidt ændringen i fordringsfrekvensen
alene skal ses som en respons på forstyrrelsen, eller hvorvidt det delvist også afhænger
af cyklus i forældrefuglenes døgnrytme,
kan ikke besvares ud fra det eksisterende
datagrundlag.
Ynglesucces
Der blev ikke fundet signifikante forskelle
i ynglesucces efter, hvorvidt territorier var
udsat for forstyrrelse eller ikke udsat for
forstyrrelse (Mann-Whitney: antal klækkede unger per antal lagte æg: U = 76; P =

0,46; antal udfløjne unger per antal klækkede unger: U = 51,6; P = 0,24; antal udfløjne
unger per antal lagte æg: U = 82; P = 0,27).
DISKUSSION
Forstyrrelse
Hvorfor bliver fuglene påvirket af menneskeskabt forstyrrelse? Det mest indlysende
svar er, at fugle typisk opfatter mennesker
som prædatorer, og de vil derfor reagere på
samme måde over for mennesker, som de
reagerer over for et truende rovdyr ved at
flygte for at undgå at blive ædt (Frid & Dill
2002). I yngletiden er fugle oftest knyttet til
et territorium, hvor reden etableres, hvilket gør dem særligt motiveret for at blive i
området, men samtidig også for at undgå
at blive ædt ved at bringe sig selv i sikker
afstand af en potentiel prædator.

Forbigående forstyrrelse
Resultaterne fra de forbigående eksperimentelle forstyrrelser viste, at når et
menneske nærmer sig et territorium
reagerer tornskaderne ved at flyve væk,
når observatøren befinder sig indenfor
en gennemsnitlig afstand på 27 meter fra
fuglen. Afstandene er i vores undersøgelse
blevet målt ved, at en person gik direkte
hen mod fuglen, men går man i stedet skråt
forbi fugle, er fugle generelt mere tolerante
over for forstyrrelsen, således at flugtafstanden formindskes yderligere (Burger &
Gochfeld 1981). Alene ud fra flugtadfærd
er Rødrygget Tornskade i yngletiden ikke
specielt følsomme over for forbigående
menneskeskabte forstyrrelser, hvilket i øvrigt synes generelt at gøre sig gældende for
mindre arter af fugle til forskel fra større
arter (Ruddock & Whitfield 2007). I den
forbindelse har Sunde et al. (2009) vist, at
40 % af rugende Musvåger (Buteo buteo)
flyver væk, når en person er 100 meter fra
reden, mens Laursen et al. (2005) har vist,
at mange vadefugle uden for ynglesæsonen
i forårs- og efterårsmånederne har en flugtafstand på mere end 100 meter.
Den gennemsnitlige flugtafstand er betydeligt størrre i områder med forstyrrelse
sammenlignet med territorier uden forstyrrelse (Fig. 2), ligesom der gælder, at flugtaf-

standen er omvendt proportional med afstanden fra den pågældendes fugls rede til
nærmeste vej eller sti (Fig. 1). Fuglene viste
således tendens til at flyve væk på større
afstand (tidligere), jo tættere deres redested
befinder sig på en befærdet vej eller sti.
Med andre ord kan det tyde på, at fuglene i
territorier med forstyrrelse grundlæggende
er mere opmærksomme og reagerer på den
større menneskelige aktivitet. Det harmonerer ikke umiddelbart med resultaterne
fra Laursen & Rasmussen (2002) og Kampp
& Preuss (2005), hvor fuglene habituerer til
(tilvænner sig) menneskeskabt forstyrrelse
og dermed bliver mindre følsomme over
for kortvarige forstyrrelser. Det kan skyldes, at der er taksonomisk forskel i arternes
følsomhed overfor forstyrrrelse eller at
arter, der yngler i åbne reder kan være mere
følsomme end hulrugende arter. Vores undersøgelser viste dog, at der var en tendens
til at flugtdistancen blev kortere henover
ynglesæsonen (fig. 3), hvorved fuglene hurtigere lander igen efter opflyvning ved en
forstyrrelse. Det kan hænge sammen med
at fuglene udviser en grad af habituering
i kraft af, at de gentagne gange oplever
den samme forstyrrelses-stimulus og derfor holder op med at reagere på den eller
blot reagerer mindre markant ved at flyve
kortere distancer. Men det kan naturligvis
også være et udtryk for at fuglene igennem
ynglesæsonen bliver mere beskyttende
overfor ungerne, efterhånden som de har
investeret flere og flere ressourcer på ynglepleje og som resultat deraf gradvist udviser
en stigende tolerance overfor den gentagne
forstyrrelse (en stigende modvilje mod at
forlade afkommet, trods truslen).
Flugtafstanden hos fugle siddende i større
sammenhængende krat med træer og buske
(habitattype 3) var signifikant mindre end
hos fugle siddende i enkeltstående træer
og buske (habitattype 1) eller siddende i
mindre krat eller mindre samlinger af træer
og buske (habitattype 2). Derimod blev der
ikke fundet forskel i flugtdistancen alt efter
om territoriet var udsat for menneskeskabt
forstyrrelse eller ikke, men flugtdistancen
var i gennemsnit under 20 meter. Med
de generelt korte flugtdistancer vil denne
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naturligvis kunne afhænge af habitattypen,
da der dog i de åbne habitattyper er en
vis afstand hen til et egnet sidde-træ (Gill
2007). Hvorvidt fugle har mulighed for
at flygte til et mere sikkert sted i nærheden, har også tidligere været vist at have
betydning for effekten af menneskeskabt
forstyrrelse (Guillemain et al. 2007). Derfor
kan tilstedeværelsen af større sammenhængende kratområder mv. også være med
til at øge fuglenes tolerance overfor en
forbigående menneskeskabt forstyrrelse.
Med en fremtidig forvaltning, der bevarer
eller sikre naturlig etablering af større krat i
tornskadernes yngleområder, kan man formentlig være med til at reducere en potentiel negativ effekt af en stigning i antallet af
besøgende mennesker, både på og udenfor
områdets stier (Murison et al. 2007).

fuglene indledningsvis udviste en adfærdsmæssig respons og deres hjerterytme steg,
så syntes fuglene relativt hurtigt at vurdere,
at forstyrrelsen ikke var truende, hvorefter
de genoptog deres yngleaktiviteter. Forstyrrelsen vurderedes således til ikke at have
nogen videre fysiologisk omkostning for
fuglene. Det forslås endvidere, at hos fuglearter med kort levetid og højt reproduktivt
output kan det ikke udelukkes at have en
stærk reaktion på forstyrrelse være positiv
ift. at maksimere udbyttet af den energi,
de bruger på reproduktion. Omvendt kan
energiomkostningerne ved stærke reaktioner på en menneskeskabt forstyrrelse være
mere fordelagtig hos arter med lang generationstid og lav reproduktionsrate (Bisson
et al. 2009).

Blivende forstyrrelse
I forsøgene med eksperimentel forstyrrelse,
hvor forældrefuglen i over en halv time
forhindres i at fodre ungerne, ses, at forældrefuglenes fodringsfrekvens umiddelbart
efter forstyrrelsen var forholdsvis lav, men
at de relativt hurtigt begynder at fodre
regelmæssigt og efter mindre end en time
fodres ungerne på samme niveau som før
forstyrrelsen. Samtidig fandt Holm & Lange
(2008)�����������������������������������
i en undersøgelse af ynglende Musvit (Parus major), at antallet af fodringer af
ungerne pr. time faldt med cirka en tredjedel samtidig med at en forstyrrelse i form
af en person, der opholdt sig fem meter fra
redekassen, fandt sted.

Ynglesucces
Menneskeskabt forstyrrelse kan have indflydelse på fugles ynglesucces (fx Beale &
Monaghan 2004)�������������������������
, men generelt er der meget få undersøgelser, der har påvist, at menneskelig tilstedeværelse kan føre til øget
dødelighed hos fugleunger. Holm & Lange
(2008) undersøgte ungernes overlevelse hos
Musvit ynglende i redekasser, men fandt
ikke nogen forskel i fuglenes ynglesucces
som følge af menneskeskabt forstyrrelse
omkring redestedet. Vores undersøgelse af
Rødrygget Tornskade understøtter heller
ikke en sådan effekt selv om der dog ses
en tendens til, at der i gennemsnit er flere
unger, der forlader rederne i de uforstyrrede territorier selv om hunnerne i de territorier med forstyrrelse har tendens til at
lægger flere æg, og dermed har større kuld.
Forklaringen kunne eventuelt være, at forældrefuglene måske bliver forstyrret i deres
insektjagt og fodring af ungerne, når der er
menneskelig færdsel i territorierne, men en
sådan effekt bør undersøges med et større
datagrundlag.

På baggrund af vores resultater vurderes
det, at Rødrygget Tornskade vil være i
stand til, efter en forstyrrelse, relativt hurtigt at komme op på samme niveau som før
forstyrrelsen ved i en kort periode at øge
fodringsfrekvensen. Samtidig vurderes det
overordnet set, at fuglene umiddelbart ikke
vil være påvirket af forstyrrelsen, i hvert
fald så længe at forstyrrelsen er af begrænset varighed og hyppighed. Det understøttes af et studie, hvor individer af Hvidøjet
Vireo (Vireo griseus) forud for en menneskeskabt forstyrrelse på op til fire timers
varighed fik monteret en hjertefrekvensmåler og hvor der konkluderedes, at selvom
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Ifølge litteraturen kan tornskader generelt
blive ret gamle, hvor eksempelvis en Sydlig
Stor Tornskade (L. meridionalis) af ukendt
alder efter indfangning overlevede 8,5 år i
fangenskab (Panov
����������������������������
2011)����������������
, mens en undersøgelse af både Amerikansk Tornskade (L.

ludovicianus) og den nordamerikanske race
af Stor Tornskade (L. excubitor borealis)
fandt i stabile bestande at 25 % at fuglene
bliver fire år eller derover (Miller 1931).
Da Rødrygget Tornskade generelt er relativt stedtrofaste overfor yngleområdet
(Geertsma et al. 2000; Jakober & Stauber
1989; Simek 2001)��������������������������
, kan det derfor ikke udelukkes, at længerevarende og/eller gentagne
forstyrrelser på sigt kan påvirke fuglens
overordnede ynglesucces. Finder forstyrrelserne kun sted i en enkelt ynglesæson, kan
man ikke forvente, at en effekt vil være særlig fremtrædende. Er forstyrrelsen derimod
tilbagevendende og tiltagende samtidig
med at fuglene er stedtrofaste, kan effekter
ikke udelukkes. Det hænger sammen med
erfaringer fra tidligere studier, af andre
arter har vist, at fugle kun opgiver ynglestedet i fald deres ynglesæson fuldstændig
mislykkedes, mens de forbliver stedtrofast
selvom ynglesucces blot reduceres (Gavin
& Bollinger 1988; Haas 1998).
Vi har ikke sammenlignet tætheden af ynglende Rødrygget Tornskade i forstyrrede og
uforstyrrede områder, da landskabselementer formodes at spille en væsentligere rolle
for bestandstætheden end, hvorvidt fuglene
oplever forstyrrelse. Men Holm et al. (2007)
fandt i en undersøgelse, hvor 1-2 fodgængere passerede igennem en række levende
hegn et par gange dagligt, at en sådan
forstyrrelse ikke forårsagede tilstrækkelig
forstyrrelse til, at det påvirkede hverken
antallet af arter eller antallet af individer
blandt de ynglende småfugle i de levende
hegn. Derimod har undersøgelser vist, at
vegetationsheterogenitet har stor betydning for tætheden af ynglende tornskader
(Brambilla et al. 2009; Casale 2010).
Generelt
Der var i undersøgelsen ikke noget, der
tydede på, at Rødrygget Tornskade undlader at etablere territorium i de forstyrrede
områder langs med stierne. Faktisk var der
flere eksempler på, at reder var blevet bygget i træer og buske stående selv ganske få
meter fra stier og veje, til trods at for mange

mennesker igennem ynglesæsonen passerede forbi. Der er således indikationer på, at
Rødrygget Tornskade har en relativ høj tolerance overfor forbigående menneskeskabt
forstyrrelse, men det bør dog fremhæves, at
de eksperimentelle forstyrrelser fuglen her
har været udsat for, er kontrollerede og relativt ensartede, hvorfor en eventuel effekt
af øget færdsel ikke på forhånd kan udelukkes (Gill et al. 2001). Men umiddelbart er
den største trussel mod bestanden af Rødrygget Tornskade i Mols Bjerge formentlig
mere forbundet med de aktuelle drift- og
plejetiltag end med menneskeskabt forstyrrelse i de ynglende fugles territorier.

med høj strukturheterogenitet, der skal
sikres, så der opstår små isolerede øer af
kratvegetation i det åbne land – et sådant
landskab synes også at nedsætte de negative
effekter af menneskelig forstyrrelse.
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Gentagne studier har dokumenteret, at
fugle, der er stedtrofaste overfor deres
yngleområde, nyder fordel af forudgående
kendskab til ynglelokaliteten både med
hensyn til valg af redeplads, habitatkvalitet,
fødetilgængelighed og skjulesteder, hvilket
tilsammen tillader en bedre udnyttelse
af yngleområdet for såvel de voksne som
årsungerne. Men i et forsøg på at genskabe
og sikre de store sammenhængende arealer
med lysåben natur er flere af de isolerede
krat og spredte buskbevoksninger i Mols
Bjerge de seneste år med jævne mellemrum
blevet fjernet maskinelt på de åbne hede–
og overdrevsarealer, hvorved landskabernes
genkendelighed og kontinuitet er blevet
markant forandret. Det kan have indflydelse på fordelen af fuglenes forudgående
kendskab til territorierne samtidig med at
forvaltningstiltagene set i forhold til tornskadernes krav til yngleområde hidtil har
haft tendens til at skabe et mere ensartet
og homogent landskab med manglende
rovdyrsikrede redesteder, udsynsposter og
skjulesteder.
For den fremtidige drift og forvaltning af
arealerne i Mols Bjerge betyder det dog, at
gode ynglehabitater, der rent forstyrrelsesmæssigt ligger uheldigt, kan forbedres ved
at sikre opvækst af slåenkrat i nærheden
og i tilpas afstand af etablerede stisystemer.
Det sikres ved at give slåenkrat og anden
buskopvækst lov til at vokse op frem for at
sådanne fjernes maskinelt i store sammenhængende flader. For Rødrygget Tornskade
er det således det lysåbne mosaiklandskab

Forsøgene med menneskeskabt forstyrrelse
af varierende varighed viste dog kun små
eller ingen ændringer i adfærden hos ynglende Rødrygget Tornskade. Færdsel fra de
besøgende mennesker i nationalparken kan
muligvis have en effekt på yngleresultatet
hos arten, men effekten vil formentlig på
ingen måde være af alarmerende karakter,
idet der kun var mindre forskelle mellem
områder udsat for forstyrrelse og områder
uden forstyrrelse.
Den største trussel mod bestanden af
tornskader i Mols Bjerge er formodentligt
mere relateret til drift og plejetiltag, hvor en
fremtidig forvaltning, der både sikrer heterogenitet i buskvegetationen og sikre naturlig etablering af større krat i tornskadernes
yngleområder, kan være af gunstig betydning for både fuglenes adfærd og deres
ynglesucces samtidig med det formentlig
kan være med til at reducere en potentiel
negativ effekt af flere besøgende mennesker
både på og udenfor områdets stier.
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